dienst milieu: Afvalpreventie - Gemeentelijke toelage voor de aankoop en het gebruik van een
mulchmaaier-wijziging
beslissing:
artikel 1: Het gemeenteraadsbesluit van 10 april 2008 betreffende de Gemeentelijke toelage voor de
aankoop en het gebruik van een mulchgrasmaaier wordt per 01/01/2015 opgeheven, met dien
verstande dat het van toepassing blijft op alle aanvragen die gestaafd worden door
facturen/betaalbewijzen van vóór 1 januari 2015.
artikel 2: Met ingang van 1 januari 2015 wordt een éénmalige premie toegekend op de aankoop van
een full-mulchgrasmaaier per gezin. De premie bedraagt de helft van de aankoopprijs. De premie op
de aankoop van een full-mulchgrasmaaier is evenwel steeds beperkt tot maximaal € 150 en kan pas
na 10 jaar bij een nieuwe aankoop worden heraangevraagd
artikel 3: Voor de toepassing van dit reglement wordt een maaier bedoeld bestemd voor het maaien
van het gazon in de eigen particuliere tuin, niet voor zelfstandigen, en specifiek ontworpen om het
maaisel dermate fijn te snipperen dat het ter plaatse kan blijven liggen.
artikel 4: De premie moet verplicht worden aangevraagd op het geijkte gemeentelijk subsidieformulier,
waarbij ondermeer door de aanvrager een verklaring op erewoord moet worden ondertekend dat hij/zij
de betreffende machine zelf zal gebruiken in de eigen tuin.
De premie vermeld onder artikel 1 wordt uitsluitend toegekend op voorlegging van een
aankoopfactuur van een nieuwe (niet-tweedehandse !) full-mulchgrasmaaier aangekocht bij een
beroepshandelaar, met een factuurdatum daterend nà 1 januari 2015.
De aankoopfactuur dient zeer duidelijk het type (full) van de aangekochte machine te vermelden.
artikel 5: De premie moet verplicht worden aangevraagd binnen de 6 maand na de factuurdatum.
artikel 6: Bij de indiening van een subsidie-aanvraag conform onderhavig subsidiereglement
aanvaardt de subsidie-aanvrager dat zijn/haar subsidie-aanvraag bij hem/haar thuis gecontroleerd kan
worden door de gemeentelijke milieuambtenaar. De toelage zal worden teruggevorderd wanneer blijkt
dat niet aan alle voorwaarden is voldaan, zelfs na verloop van tijd.
artikel 7: Onderhavig reglement treedt in werking op datum van 1 januari 2015.
artikel 8: Dit reglement zal worden bekendgemaakt volgens het gewijzigde artikel 186 van het
gemeentedecreet die in werking is getreden vanaf 1 januari 2014. Het artikel 187 van het
gemeentedecreet bepaalt dat het reglement in werking treedt op de vijfde dag na de bekendmaking.
artikel 9: Afschrift in drievoud van onderhavige beraadslaging, zal overeenkomstig art. 253, §1, 3° van
het gemeentedecreet van 15 juli 2005, overgemaakt worden aan de Heer Gouverneur van de
Provincie West-Vlaanderen.

